
Darten 
Op vrijdag 16 maart houden we weer een 
darttoernooi onder het genot van een hapje 
en een drankje. Wie wordt dit jaar onze 
nieuwe dartkoning(in)? Locatie Brookschole 
aanvang 20.00 uur, inschrijfkosten  € 2,00 per 
persoon. Opgave voor 14 maart via 

info@markelosebroek.nl of telnr Jan 
Schreurs 06-21530636 
 

Paasmiddag 
Op zaterdagmiddag 24 maart kunnen de 
Brookkinderen van 2 t/m 8 jaar oud weer 
paaseitjes zoeken bij de Brookschole. De 
Paashaas is er ook en we gaan ook weer 
gezellig knutselen. Ouders en opa’s en oma’s 
zijn natuurlijk ook van harte welkom. Het 
begint om 14.00 uur, maar je moet je wel 
even opgeven, graag voor 20 maart, via 

info@markelosebroek.nl of via telnr Henk 
Worsink  06-53231769 
 

Bloemschikken 
Op woensdag 28 maart wordt er weer een 
bloemschikavond gehouden in de Brookschole 
onder vakkundige leiding van Johan Vruwink 
en Herma Baan. Aanvang 20.00 uur  en kosten 
€ 15,00 per persoon. Willen jullie deze 
gezellige avond niet missen en met Pasen een 
leuk bloemstuk op tafel hebben, geef je dan 
op, graag voor 24 maart, via 

info@markelosebroek.nl  of telnr Marja 
Boode 06-40687307. Er kunnen maximaal 30 
personen meedoen. Dus vol=vol. 
 
 

 
 
 

Karten 
Zaterdagavond 7 april gaan we met de jeugd 
vanaf 14 jaar karten in Nijverdal. We 
verzamelen om 19.30 uur bij de Brookschole 
en vertrekken dan naar Kartplaza. Vervoer 
wordt geregeld. Nadien bij terugkomst in de 
Brookschole gaan we nog even gezellig 
naka(a)rten met een hapje en een sapje. De 
eigen bijdrage voor deze avond is € 15,00 per 
persoon en opgave, graag voor woensdag 28 

maart, via info@markelosebroek.nl of telnr 
Wilco Elkink 06-46021916. 
 

Workshop wikkelarmband maken 
Woensdagavond 2 mei kunnen jullie meedoen 
aan de workshop wikkelarmband maken . 
Onder begeleiding  maak je deze armband 
met een prachtige magneetsluiting met 
daarbij een passend armbandje van kralen. De 
kosten zijn € 20,00 per persoon en de avond 
begint om 20.00 uur. Je kunt je opgeven, 
graag voor 25 april, via 

info@markelosebroek.nl of telnr Bianca 
Veenendaal 06-14484680. Er kunnen 
maximaal 30 personen meedoen dus geef je 
snel op, want ook hier geldt vol = vol. 
 

Optochtwagen 
Eind april beginnen we weer met bouwen aan 
onze optochtwagen. Het thema dit jaar is 
theatertour en als onderwerp hebben wij 
gekozen voor Asterix en Obelix in het 
Amphitheater. Bouwlocatie bij de fam. 
Schreurs aan de Stobbendijk. Nader info over 
de exacte startdatum komt binnenkort op 
Facebook en op de site. 
 
 

 

Editie: Maart 2018 

Voor opgave van de activiteiten en meer informatie: info@markelosebroek.nl 

Kijk ook op www.facebook.com/markelosebroek 
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